Wij beschermen mensen
Veiligheid is onze basis.
Eﬃciency het resultaat.

Wilt u ook meer zicht op zorgprocessen en de
kwaliteit binnen uw organisatie verbeteren zonder
investeringen in infrastructuur?
SafetyTracer beidt met Mopas innovatieve
oplossingen voor betrouwbare personenalarmering en zorgt voor veiligheid, comfort, vrijheid en
rust.
Onze systemen zijn in gebruik bij diverse
organisaties in de zorg en worden zonder
inspanning geïmplementeerd en gekoppeld aan
bestaande systemen.
Wij helpen u om de zorg beter te organiseren,
zodat u er altijd bent voor uw cliënten. De
zorgverlening wordt daarmee verbeterd en u
krijgt een comfortabeler gevoel.

de veiligste oplossing die altijd en overal werkt,
voor zorgcliënten en zorgprofessionals;

snel te implementeren, geringe investeringen
en lage periodieke kosten;

dé oplossing voor het managen van de meest
doelmatige en snelle zorg- en hulpverlening;

betrouwbare managementinformatie, ook voor
bewijsplicht aanwezigheid;

maximale inzetbaarheid van uw zorgprofessionals;

volledig Nederlands fabricaat, ook de online
elektrische sloten voor woonverblijven.

veiligheid, digitale werkbon, auto-ritregistratie,
planning en agendabeheer in één applicatie;

www.safetytracer.eu

Betrouwbare alarmering
U draagt een comfortabele drukknop om uw hals of
pols. Als u zich binnen of buiten onveilig voelt, of
onzeker bent, drukt u op de knop.

Positiebepaling binnen en buiten
Door een zeer nauwkeurige positie- en tijdsbepaling
bent u binnen en buitenshuis in geval van nood altijd
vindbaar.

Gecontroleerde toegang
Ons systeem verleent op een gecontroleerde manier
toegang tot uw woning.

Spreken en luisteren
Spreek- en luisterfunctie voor persoonlijk contact
geeft u direct een comfortabel gevoel.

Bewegingsgebied inrichten
Om extra veiligheid en comfort te bieden is het met
ons systeem mogelijk verschillende bewegingsgebieden in te richten.

Valdetect en geen-beweging-signalering
Zowel binnen als buiten. Indien u valt en binnen een in
te stellen tijd niet beweegt, stuurt ons systeem een
alarm.

Snelle informatievoorziening
Voor een snelle informatievoorziening stuurt ons
systeem tekstberichten met bijvoorbeeld instructies.

Persoons- en voertuigregistratie
Met een kilometerregistratie voorkomt u vervelende
naheﬃngen en kunt u de inzetbaarheid van bedrijfsvoertuigen plannen.

Wil u meer weten over een van onze producten of
heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via
info@safetytracer.eu of +31 85 11 10 351

